
Sprawozdanie z realizacji

Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii za rok 2014

Narkornania jest zarowno negatywnym zjawiskiem spotecznym, jak i chorobq. Powoduje
powazne szkody we wszystkich sferach zycia jednostki i spoteczeristwa. Problem narkomanii jest
szczegolnie grozny, gdy dotyka mtodych ludzi. Najbardziej podatnymi na szkodliwe dziatanie
narkotykow $3 mtodzi ludzie w okresie dorastania. Nie wszyscy potrafia_ radzic sobie z presjq
rowiesniczq, wymaganiami spotecznymi czy ograniczeniami stawianymi przez srodowisko spoteczne
czy zawodowe. Nie traktuja, oni narkotyku, jako czegos szkodliwego, dlatego tak bardzo narazeni 53
na wejscie w uzaleznienie. Potrzeby rozwojowe okresu dorastania, takie jak: che_c przynaleznosci do
grupy, poszukiwanie wtasnej tozsamosci, ciekawosc, potrzeba mocnych wrazeri, nowych doznari,
sprzyjajq si^ganiu przez mtodziez po narkotyki.
Przeciwdziaianie narkomanii to szeroki wachlarz oddziatywari profilaktycznych, terapeutycznych
i pomocowych oparty na dobrej wspotpracy mi^dzy podmiotami dziataja_cymi w tym obszarze
oraz monitorowanie zjawiska.

Postaw^ prawna, dziatari w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii stanowi ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-taniu narkomanii (z pozn. zm.).
Dziatania w tym zakresie realizowane w todzi okresla Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii
na rok 2014, ktory zostat przyj^ty uchwatq Nr LXXIX/1660/14 Rady Miejskiej w todzi z dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawie przyj^cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziaiania Narkomanii na rok 2014
(z pozn. zm.}.
Program zakfada dziafania w 4 obszarach:

I. Zmniejszenie rozrniarow uszkodzen zdrowia spowodowanych uzywaniem substancji
psychoaktywnych - dziatania adresowane do osob uzywajqcych takich substancji.

II. Ograniczenie zaburzen zycia rodzinnego i spoiecznego wywotanych uzywaniem substancji
psychoaktywnych - dziatania adresowane do otoczenia osob naduzywajqcych substancji
psychoaktywnych-

III. Zapobieganie uzywaniu substancji psychoaktywnych, szczegolnie wsrod dzieci i rntodziezy-
dziatania profilaktyczne, budowanie mody na styl zycia wolny od narkotykow.

IV. Monitorowanie problemu uzaleznien od narkotykow,

Dziatania koordynowane sa, przez Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz^du Miasta todzi, Miejski Osrodek Pornocy Spotecznej w todzi,
Wydziat Edukacji i Wydziat Sportu w Departamencie Spraw Spotecznych Urze,du Miasta todzi oraz
Straz Miejska_w todzi.

Na dziaiania w roku 2014 przeznaczono kwote_ 1 971 980,00 zt, z czego wykorzystano 1 948 111, 03 zt,
co stanowi 98,8% zapianowanych srodkow.

Cel I. Zmniejszanie rozrniarow uszkodzen zdrowia spowodowanych uzywaniem substancji
psychoaktywnych.

Zazywanie substancji psychoaktywnych powoduje zrniany w organizmie, niekiedy prowadzi nawet do
nieodwracalnych zrnian organicznych. Somatyczne skutki uzaleznienia od narkotykow najcze_sciej
ujawniajq sie. w obr^bie uktadu krqzenia, nerwowego, oddechowego, wydzielania wewn^trznego,
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mie_sniowo- szkieletowego, a ponadto wqtroby i skory. Wsrod osob uzywajqcych tych substancji
zwi^ksza sie_ rowniez ryzyko zachorowania na choroby weneryczne i wszczepienne (AIDS, zottaczka}.
Wsrod uzytkownikow srodkow odurzaj^cych jest rowniez kilkakrotnie wyzsze zagrozenie zgonem;

anizeli w pozostatej populacji. Dlatego wazne sq dziaiania w zakresie wczesnego interweniowania,
leczenia orazwsparcia dla rodzin osob uzaleznionych.

KOORDYNATOR:
Wydziat Zdrowia i Spraw Spofecznych w Departamencie Komunikacji Spotecznej i Zdrowia Urzqdu
Miasta todzi

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 359 980,00 zt,

Zadania z zakresu Celu I byty realizowane przez: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego
im. Bt. Rafaia Chyliriskiego w todzi oraz 5 organizacji pozarzgdowych. W zaj^ciach terapeutycznych
uczestniczyly nie tylko osoby uzaleznione, ale takze szkodliwie uzywajqce i eksperymentuja.ce
z narkotykami. Z pomocy specjalistycznej korzystali rowniez czionkowie ich rodzin.

• Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego 1m. Bf. Rafata Chylinskiego w todzi

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 170 000,00 zi.

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bt. Rafata Chylinskiego w todzi udzielato swiadczen
zdrowotnych osobom z problemem narkotykowym oraz ich rodzinorn. Byiy to m.in.: porady
diagnostyczne, terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej.
Przeprowadzono wczesna_ interwencj^ w formie warsztatow o charakterze edukacyjno —
motywacyjnym, ktore odbyty si^ w 9 placowkach oswiatowych (szkofy podstawowe, gimnazja, szkoty
ponadgimnazjalne, osrodek socjoterapii). Zaj^cia te skierowane byty do uczniow i nauczycieli.
Udzielane byiy takze porady pozamedyczne: prawne i socjalne, ktorymi w szcze'golnosci obje_to
klientow pozostaja_cych bez pracy lub srodkow do zycia. tqcznie z oferty Centrum skorzystato 3 705
osob. Wydatkowano kwotQ 170 000,00 zi

Tab. Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bt. Rafaia Chyliriskiego
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V.

Terapia osob
uzaleznionych od
substancji
psychoaktywnych

Terapia cztonkow rodzin
osob uzywajgcych
substancje
psychoaktywne

Poradnictwo
specjalistyczne
dla osob uzywaj^cych
substancji
psychoaktywnych
i ich rodzin

Porada diagnostyczna

Porada
terapeutyczna
Sesja psychoterapii
indywidualnej
Sesja psychoterapii
grupowej
Sesja psychoterapii
rodzinnej

Porada diagnostyczna

Porada
terapeutyczna

Porada prawna

Porada socjalna
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7.490,00

11.160,00

28.785,00

48.600,00

2.125,00

14.350,00

19.530,00

3.060,00

3.600,00
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VI.

VII.

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osob
zwiqzanych z
profilaktyka.
i terapig uzaleznieri od
substancji
psychoaktywnych
Wczesna Interwencja —
dziatania konsultacyjno-
interwencyjne dla osob
uzaleznionych,
szkodliwie uzywajqcych
i eksperymentujgcych
z subst. psychoakt. oraz
ich rodzin

Szkolenia

Praca srodowiskowa
o charakterze
edukacyjno-
motywacyjnym

Razem

7.220,00

24.080,00

170.000,00
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-
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• Organizacje pozarzqdowe — dotacje

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych -189 980,00 zt.

» Terapia osob uzaleznionych od substancji psychoaktywnych

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych 20 800,00 zt.

Terapia osob uzaleznionych ma na celu spowodowac zaprzestanie lub zmniejszenie cze_stotliwosci.
przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcj^ szkod, powrot uzaleznionego do prawidtowego
funkcjonowania wspofeczenstwie. Terapia pozwala na uporza_dkowanie i wypracowanie urnieje_tnosci
radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach zycia: uczuciowego, duchowego oraz relacji z ludzrni.
Dzie.ki terapii osoba uzalezniona moze uwierzyc, ze mozliwe jest zycie bez uzywek. Podczas zaj^c
pacjent zdobywa wiedze. na temat uzaleznienia, jego objawow, przebiegu i konsekwencji choroby
oraz nabywa umieje_tnosci funkcjonowania bez wspomagania si^ srodkami odurzajqcymi. Zaj^cia
terapeutyczne prowadzila jedna organizacja pozarz^dowa: Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii Oddziat todzki. Byta to terapia w formie zaje_c indywidualnych oraz grupowych.
Prowadzono takze terapie rodzinnq oraz udzielano porad diagnostycznych i terapeutycznych.
Uczestniczyto w nich Iqcznie 211 osob. Wydatkowano kwote, 20 800,00 zt.

• Terapia osob uzywajqcych z substancje psychoaktywne

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych -45 000,00 zt.

Zaje_cia z osobami szkodliwie uzywajqcymi bqdz tez eksperymentuja^cymi z narkotykami majq
na celu uswiadomienie konsekwencji zdrowotnych i spotecznych wynikajqcych 2 sie_gania po
narkotyki, a takze maj^ zapobiec wystqpieniu uzaleznienia. T^ forme. zaje_c prowadzity 3 organizacji
pozarzqdowych: Fundacja ,,Praesterno"- Osrodek w todzi, Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii Oddziat todzki, todzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciot Dzieci Uzaleznionych ,,Powrot
z U". Przede wszystkim byta to terapia w formie zaje.c indywidualnych oraz grupowych. Prowadzono
takze terapie, rodzinnq oraz udzielano porad diagnostycznych i terapeutycznych. W zaje_ciach
uczestniczyto 387 osob. Wydatkowano kwote. 45 000,00 zl.

• Terapia cztonkow rodzin osob uzywaja_cych substancje psychoaktywne

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych -45 000,00 zt.



Pomoc osobie z probiemem narkotykowym wymaga takze pracy z jej rodzinq. Najcz^sciej rodzice nie
53 przygotowani na taka_ sytuacj^. Celem zaj^c jest przekazanie wiedzy jak postepowac, jak wspierac
dziecko, aby wyjsc z problemu. Terapie. w tym zakresie prowadzify trzy organizacje pozarzqdowe:
Fundacja ,,Praesterno"- Osrodek w todzi, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciot Dzieci Uzaleznionych ,,Powr6t z U". Uczestniczylo w nich 305 osob.
Zaj^cia byfy prowadzone w formie terapii indywidualnej oraz rodzinnej i grupowej. Udzlelano takze
porad terapeutycznych i przeprowadzano grupowe sesje edukacyjno-motywacyjne. Wydatkowano
kwote. 45.000,00 zi

» Dziatania wspieraja_ce dla rodzin osob uzywajgcych substancji psychoaktywnych

Zaplanowana wysokosc srodkowfinansowych -40 000,00 zi

Wiele rodzin nie radzi sobie z problemarni, ktorych podtozem jest naduzywanie lub
eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi przez rodzicow lub dzieci. Wsparcie innych
osob, wymiana doswiadczen, przekazywanie informacji nt. mozliwych rozwiqzan ma bardzo duze
znaczenie dla takich rodzin. W Fundacji ,,R6wne Szanse" oraz Towarzystwie Rodzin i Przyjaciot Dzieci
Uzaleznionych ,,Powrot z U" prowadzone byly.grupy wsparcia pod kierunkiem liderow oraz grupy
samopomocowe. W Mi^dzynarodowym Stowarzyszeniu Pomocy StYSZE; SERGE przeprowadzono
zaj^cia grupowe skierowane do rodzin i bliskich osob szkodliwie uzywaj^cych narkotykow
dotkni^tych dysfunkcja_ HIV/AIDS. Z tej formy pornocy skorzystato Iqcznie 187 osob. Wydatkowano
kwote. 40.000,00 zf.

• Poradnictwo specjalistyczne dla osob uzywajqcych substancji psychoaktywnych
i ich rodzin

Zaplanowana wysokosc srodkowfinansowych — 25.000,00 zt.

W ramach dziafania ,,poradnictwo specjalistyczne" udzielano porad terapeutycznych,
pedagogicznych, psychologicznych, a takze prawnych i socjalnych. T^ form^ pomocy prowadzi-ry
w 2014 roku trzy organizacje pozarza_dowe: Mie_dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy ,,Stysz^ Serce",
Fundacja ,,Rowne Szanse" oraz Fundacja ,,praesterno"- Osrodek wtodzi. W Fundacji ,,R6wne Szanse"
oraz Fundacji ,,Praesterno"~ Osrodek w todzi udzielano poradnictwa prawnego i psychologicznego.
Stowarzyszenie wStysze_ Serce" udzielato poradnictwa w zakresie indywidualnych problernow klienta
w aspekcie socjalnym (porady socjalne) ze szczegolnym uwzgl^dnieniem klientow nie obj^tych zadng
pomocq instytucjonalnq. Z porad skorzystaty 494 osoby. Wydatkowano kwote. 25.000,00 zi.

tqcznie z oferty organizacji pozarzqdowych skorzystaiy 1 584 osoby.
Wydatkowano kwote. 175.800,00 zt.

Cel II. Ograniczanie zaburzen zycia rodzinnego i spotecznego wywotanych uzywaniem substancji

psychoaktywnych.

KOORDYNATOR:
Miejski Osrodek Pomocy Spofecznej w todzi

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych —110 000,00 zf.

Realizacja programow reintegracji spolecznej i zawodowej ma pomoc osobom, ktore ukonczyly
terapiej odwykowq powrocic do aktywnego zycia w spoteczehstwie. Celem programow jest
odbudowanie wiary we wtasne sity i zmotywowanie ich do walki o lepszq, jakosc zycia dla siebie
i swojej rodziny. Zaje_cia terapeutyczne i treningi interpersonalne siuzyty budowaniu na nowo
poczucia wfasnej wartosci. Osoby bior^ce udziat w programach uczestniczyty w szeregu dziatan
majqcych na celu podniesienie kluczowych kompetencji i umiej^tnosci utatwiaja_cych powrot do zycia
zawodowego i petnienia roznych rol spotecznych.
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Nazwa podmiotu Rodzaj dziatari

Kwota

planowana

{*)

Kwota

wydatkowana

{zt}

Liczba

osob

Organizowanie i prowadzenie osrodkow rehabilitacyjno — readaptacyjnych (hosteli) dla osob uzaleznionych i szkodliwie

uzywajqcych substancje psycho a ktywne, ktore ukonczyty program terapeutyczny — 80 000, zt

Stowarzyszenie MONAR

Osrodek RehabiHtacyjno-

Readaptacyjny K^bliny

W rarnach reaiizacji dziaiania Stowarzyszenie

prowadzilo hostel dla osob uzaleznionych

i szkodliwie uzywajgcych substancje

psychoaktywne, z planowana. liczba^ 60 miejsc.

Reaiizacja dziatania obejmowata:

- zapewnienie schronienia przez cata_ dob$,

- zapewnienie wyzywienia, srodkow higieny

osobistej,

- zapewnienie tazienki i toalety, w ilosci

umozliwiajqcej korzystanie z nich w sposob

zapewniajqcy intymnosc i zgodnosc

z zasadami higieny,

- prowadzenie zaj^c edukacyjnych

w zakresie symptomow nawrotow choroby oraz

nabycia umiejetnosci radzenia sobie z nimi,

- prowadzenie grupy wsparcia dla mieszkancow

osrodka lub w zaleznosci od potrzeb prowadzenie

sesji zaj^c indywidualnych ba_dz grupowych.

80000,00 80 000,00 85

wtym:

61

m^zczyzn,

19 kobiet

i 5 dzieci

Reaiizacja programow reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osob uzaleznionych lub szkodliwie uzywajqcych substancji

psychoaktywnych, ktore ukonczyty program terapeutyczny - 16 000,00 zt

Stowarzyszenie MONAR

Osrodek Rehabilitacyjno-

Readaptacyjny K^bliny

W ramach reaiizacji dziaiania Stowarzyszenie

prowadzito zaj^cia motywacyjno-edukacyjne

pomagaja_ce w starcie zawodowym. Ponadto

w ramach zadania przeprowadzone byty kursy

zawodowe z zakresu obstugi wozkow widtowych

oraz kurs spawalniczy, dzie.ki ktorym uczestnicy

podniesli kwalifikacje i zwi^kszyli swoje szanse

zatrudnienia na rynku pracy

16 000,00 16 000,0 16

w tym:
10 os. ~

kurs
operators
wozkow

widtowych,
6 os. - kurs
spawalniczy

Reaiizacja programow reintegracji spotecznej dla osob uzaleznionych lub szkodliwie uzywajqcych substancji

psychoaktywnych, ktore ukoriczyty program terapeutyczny - 14 000,00 zt

•Lodzkie Towarzystwo

Rodzin i Przyjaciot

Dzieci Uzaleznionych

,,Powrotz U"

Fundacja ,,ARKA"

W ramach reaiizacji dziatania Stowarzyszenie

realizowato ww. program w osrodku

stacjonarnym poprzez grup^ terapeutyczna,

i trening interpersonalny.

W ramach reaiizacji dziatania Stowarzyszenie

realizowalo ww. program w osrodku

stacjonarnym poprzez prowadzenie zajejc
rnotywacyjno-edukacyjnych z obszaru dorobku

kultury utatwiaja^cych readaptacj^spoteczng oraz

Organizowanie grupowych wyjsc do kin, teatrow,

muzeum, miejsc historycznych w todzi.

7 380,00

6 620,00

7 380,00

6 620,00

30

wtym:

23
m^zczyzn,

7 kobiet

51

wtym:

39

me/czyzn
12 kobiet

Dziatania w tym zakresie prowadzity 3 podmioty. Objejy pomocq 182 osoby. Wydatkowano kwote_
110 000,00 zt.



Cel III. Zapobieganie uzywaniu substancji psychoaktywnych, szczegolnie wsrod dzieci
i mtodziezy.

Problem uzywania substancji psychoaktywnych wsrod dzieci i rniodziezy jest bardzo powszechny.
Zmniejszenie wartosci i spojnosci rodziny oraz duze obcia_zenie rodzicow praca. zawodowa_ znacznie
pogarszajg relacje rodzicow z dziecmi. Rodzice cze_sto nie zdaja^ sobie sprawy z problemow i powodow
stresu u swoich dzieci i nie stanowiq dla nich wsparcia. Mtodzi ludzie uwazaja_, ze narkotyki pomogq
im si§ rozluinic i uciec przed problemami, z ktorymi sobie nie radza_. Narkotyki, papierosy, alkohol sq
cze_sto postrzegane przez rntodziez, jako element tzw. ,,szpanu", a takze akceptacji rowiesniczej. Nie
zauwazaja., ze ingerencja srodkow narkotycznych w rozwijajqcy sie_ organizm w szybkim tempie
zaburza rozwoj kszta-rtujqcej sie. osobowosci i powoduje powazne konsekwencje zdrowotne,
spoteczne i rodzinne. Dlatego zapobieganie uzywaniu narkotykow jest najlepszq rnetodq kontroli tego
zjawiska a roznorodne formy profilaktyki adresowane do dzieci i mfodziezy sq szczegolnie wazne.

KOORDYNATOR:
Wydziaf Edukacji w Departamencie Spraw Spofecznych Urzqdu Miasta todzi

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych -579 000,00

• Prowadzenie zaJQC dodatkowych zgodnie z zatozeniami profilaktyki selektywnej

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych-549 000, 00 zi

Wiele zachowah ryzykownych wsrod dzieci i rntodziezy wynika z dysfunkcji rodzinnych,
srodowiskowych, ale rowniez braku mozliwosci reaiizowania swoich pasji i zainteresowan. Zmiana
srodowiska m.in. przejscie ze szkoly podstawowej do gimnazjurn, a tym samyrn wzrost wymagan jest
cze_sto powodem stresow i znieche_cenia. Cz^sto naktadajq si^ na to problemy okresu dorastania.
Dlatego miodzi ludzie si^gajq po roznego rodzaju uzywki. Nie wszyscy jednak traktujg narkotyki jak
cos szkodliwego. Eksperymentowanie z nimi staje si$ coraz powszechniejsze, co szczegolnie zwtaszcza
w okresie dorastania moze okazac si^ niebezpieczne. Pomimo, ze wi^kszosc mtodych osob po
pewnym czasie wykazuje tendencje do zaprzestania uzywania narkotykow, to i tak dla wielu z nich
,,przygoda" z narkotykami moze zakonczyc si^ uzaleznieniem. Poprzeztakie dziatania jak dostarczanie
informacji na temat ryzyka zwiqzanego z uzywaniem substancji, promocj^ postaw prozdrowotnych,
ksztattowanie przekonan dotyczqcych narkotykow, motywowanie do zmiany ,,problemowego"
zachowania oraz organizacja czasu wolnego mozna ograniczyc podejmowanie zachowan
ryzykownych zwia^zanych z uzywaniem substancji psychoaktywnych.
Takq form^ dziatari realizowato 7 organizacji pozarzqdowych: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Dzieci i Mtodziezy, UKS Ratajczyk, Polskie Towarzystwo Oswiaty Zdrowotnej, Fundacja Integracja JPII,
Fundacja Prospoteczna ,,Poducha", Fundacja ,,Cztowiek i Srodowisko", Fundacja Przeciwdziatania
Uzaleznieniom ^Dominik".
tqcznie w zajepach udziat wzi^to 821 uczestnikow. Wydatkowano kwot^ 70 000, 00 zi.
Dodatkowo zaje_cia takie prowadzity rowniez szkoty i placowki oswiatowe. Skorzystato z nich 10 584
uczniow. Na ich realizacj^ wydatkowano kwot^ 455 970,46 zi

W roku 2014 na zlecenie Miasta, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji dwom organizacjom:
Stowarzyszeniu Tworcow Kultury I Sztuki Kamienica 56 oraz Fundacji Edukacyjna SltACZKA.
W ramach realizacji dzialania Stowarzyszenie Tworcow Kultury i Sztuki Kamienica 56 zorganizowaio
cykl dziatah zapobiegajqcych uzywaniu substancji psychoaktywnych przez mtodziez z grup ryzyka,
poprzez formy oddziafywania profilaktycznego ,,Kuitura zycia - od kuchni". Celem projektu byto
stworzenie przyjaznego miejsca (swietlicy) do dziatan kreatywnych z nastawieniem. na dzialania
wokot gotowania, dziatari proekologicznych, promocji zdrowego trybu zycia, dziatari tworczych
— r^kodzielniczych. Tak, aby mtodziez miata okazj^ skonfrontowac si^ z roznymi stylarni zycia,
sposobami sp^dzania wolnego czasu, rozwijania pasji i spotykania ciekawych ludzi, W projekcie udziat
wziejo 96 osob. Koszt projektu 9 995, 00 zt.
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Fundacja Edukacyjna SltACZKA zorganizowata projekt: Motywacja, Aktywnosc, Kreatywnosc,
Samorealizacja, Asertywnosc, czyli "Zyj na MAKSA" - cyki zaj^c zapobiegaja_cych uzywaniu substancji
psycho a ktywnych przez rntodziezzgrupy ryzyka, poprzez formy oddziatywan profilaktycznych.
Projekt polegt rn.in. na przeprowadzeniu cyklu zaje^c edukacyjnych w todzkich gimnazjach. Zaje_cia
byty dostosowane do wieku uczestnikow z naciskiern na stosowanie metod aktywizuja_cych.
Zaplanowanie dziatania miaiy forme_ oddziatywari profilaktycznych stuza_cych nakierowaniu mtodzieiy
na tworcze, aktywne oraz rozwijaja_ce praktyczne umieje_tnosci spe_dzania czasu wolnego. Projekt
zaktadat oddziatywanie na wiele sfer zycia w tym na ksztattowanie motywacji, kreatywnosci,
sposobow efektywnego uczenia sie. i zdolnosci komunikacyjnych a takze na podnoszenie poziomu
swiadornosci na temat zdrowego stylu zycia. Uzupetnieniem warsztatow byio zorganizowanie gry
miejskiej z udziatem mtodziezy w centrum miasta. Projekt zaktadat takze zorganizowanie spotkari
informacyjnych, szkoleri i doradztwa skierowanego do nauczycieli, pedagogow i rodzicow
W projekcie udziat wzi^to 560 osob. Koszt projektu 10 000,00 zt.

ta.cznie w zaj^ciach dodatkowych realizowanych przez organizacje pozarzqdowe oraz szkofy
i placowki oswiatowe wzie_to udzial 12 061 uczestnikow. Wydatkowano kwot^ 545 965,46 zt.

• Prowadzenie imprez promujqcych zdrowie i podnoszqcych umiej^tnosci wychowawcze
rodzicow i nauczycieli oraz promuja.cych metody nowoczesnego przeciwdziatania
zachowaniom ryzykownym

Zaplanowana wysokosc srodkowfinansowych-30 000, 00 zl.

W szkole istnieje najlepsza mozliwosc identyfikacji problemow, wytonienia dzieci i mtodziezy z grup
ryzyka oraz podejrnowania wczesnej interwencji, udzieiania pomocy i wsparcia uczniom. W ramach
realizacji zadania organizowano imprezy promuja.ce zdrowie, konferencje i seminaria. W imprezach
uczestniczyio rowniez ponad 40 nauczycieli. W trakcie realizacji zadania przeprowadzono gre, miejska_
dla gimnazjalistow, w trakcie ktorej uczestnicy poznali miejsca i instytucje oferuja_ce pornoc dla osob z
problemem narkotykowym.
Taka, forme_ dziatati realizowato 5 organizacji pozarzqdowych: Fundacja Prospoteczna ,,Poducha",
Fundacja ,,Cztowiek i Srodowisko", Towarzystwo dla Dzieci i Mtodziezy ,,Salon", Stowarzyszenie
,,Towarzystwo Oswiatowe Mileszki", Fundacja Wspierania Zdrowia ,/eRka".
Ztej formy dziatan skorzystato 220 osob, Na ich realizacje_ wydatkowano kwote 30 000 zt.

KOORDYNATOR:
Wydziat Sportu w Departamenc'te Spraw Spofecznych Urzqdu Miasta todzi

Zaplanowana wysokosc srodkowfinansowych -900 000, 00 zt.

Poprzez uprawianie sportu, rozwijanie zainteresowaii, pasji czy uczestnictwo w roznorodnych
formach aktywnosci rnozna wyeliminowac potrzebe_ si^gania przez mtodych ludzi po roznego rodzaju
uzywki. Temu celowi stuzyty koordynowane przez Wydziat Sportu zaje_cia sportowe dla dzieci
i rntodziezy. Z jednej strony stanowity one alternatywnq forma_ sp^dzania czasu wolnego,
z drugiej zas propagowaiy zdrowy, sportowy tryb zycia pozwalaja_cy podniesc sprawnosc fizycznq,
odreagowac stres, nauczyc si^ wspotdziatania i wspotpracy w grupie oraz wyksztatcic w mtodym
cztowieku nawyki zdrowego i aktywnego stylu zycia.

sport - ogolnodost^pne zaje_cia sportowe poprawiajqce sprawnosc fizyczna,
najmtodszych todzian.

Zaplanowana wysokosc srodkowfinansowych -450 000, 00 zt.

Podstawowym celem zadania byto zapewnienie dodatkowych form sp^dzania wolnego czasu dla
dzieci i mtodziezy, szczegolnie zagrozonych patologiarni spotecznymi, poprzez organizowanie zaje,c
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sportowych. Zadanie realizowaty 33 organizacje pozarza_dowe: Miejski Klub Sportowy ^Metalowiec"
todz, todzka Akademia Sportu, todzki Klub Pitkarski ,,Kolejarz", Stowarzyszenie Ewangelizacyjno
- Charytatywne Mocni w Duchu, todzkie Towarzystwo Rehabilltacyjno - Sportowe
Niepetnosprawnych, UKS ,,Wtokiennik todz", UKS yjD^browa", tKS Siatkowka Zeriska, Uczniowski Klub
Sportowy ,,G31", Klub Sportowy ,,0rzet" todz, Uczniowski Klub Sportowy ,,Anilana", Uczniowski Klub
Sportowy Shi - Kon, Klub Sportowy ,,Spotem"/ todzki Klub Hokejowy, Uczniowski Klub Sportowy
,,Atleta", Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy Szkole Podstawowej Nr 1, todzkie Towarzystwo
tyzwiarstwa Figurowego, todzki Klub Judo, Klub Sportowy Victoria todz, Akademicki Zwiqzek
Sportowy Organizacja Srodowiskowa w todzi, todzki Okre_gowy Zwiqzek Lekkiej Atletyki, Oratorium
im. sw. Dominika Savio, Zwi^zek Harcerstwa Polskiego Chora^giew todzka Hufiectodz- Batuty, Rudzki
Klub Sportowy, UKS ,,Kendo - todz", Klub Sportowy ,,20", tKS Koszykowka Me_ska, Stowarzyszenie
Cyklomaniak, Klub Sportowy ,,Beach Soccer Club Grembach todz", Uczniowski Klub Sportowy
,,SKS.katolik.edu.pi todz - Teofilow", UKS ,,Neptun" todz, Aeroklub todzki, todzki Klub Sportowy
Gtuchych Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne.
Zaj^cia organizowane byty w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 pazdziernika 2014 r. dla dzieci
i mtodziezy do lat 18, co najmniej raz w tygodniu przez okres minimum trzech miesi^cy, w grupach
liczqcych nie mniej niz 15 osob. Odbywafy sie. w takich dyscyplinach, jak m.in. lekka atletyka, tenis
stotowy, pHka nozna, pHka re_czna, siatkowka, judo, surno. W ramach zadania dofinansowane
byfy rowniez ogolnodost^pne zaj^cia rowerowe w miasteczku ruchu drogowego przy
ul. Matachowskiego 9.
W sumie z zaje_c sportowych skorzystato ok. 3 000 dzieci I mlodziezy.
Wydatkowano kwote. 444 997,00 ^\.

» Sport to zdrowie — udziat we wspotzawodnictwie sportowym w kategortach mtodzikow
i juniorow.

Zaplanowana wysokoscsrodkowfinansowych-450 000, 00 zt.

Podstawowym celem zadania byto stworzenie alternatywnych form sp^dzania czasu wolnego oraz
promowanie aktywnosci fizycznej poprzez systematyczne treningi i udzial we wspolzawodnictwie
sportowym w kategoriach mtodzikow i juniorow. Zadanie realizowalo 19 organizacji pozarza,dowych:
Karate Klub Kumade todz, Klub Karate 44, Klub Sportowy ,,7coma7", Klub Sportowy ,,Akademia Judo
- todz", Klub Sportowy ,,Elta" todz, Klub Sportowy ,,Energetyk" - todz, Klub Sportowy ,,Sport
Perfect", Ludowy Klub Sportowy ,,Polonia todz- Andrzejow", todzki Klub Karate'Shotokan, todzki
Okre_gowy Zwia_zek Piywacki w todzi, Mi^dzyszkolny Klub Sportowy ^todzianka", Mi^dzyszkolny Klub
Sportowy ,,Patac Miodziezy", Mi^dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,Kokoro", RTS Widzew todz
Spotka Akcyjna w upadtosci uktadowej, Stowarzyszenie Lokalnej Salezjariskiej Organizacji Sportowej
przy Zespole Szkot Salezjahskich im. Ks. Bosko w todzi, Uczniowski Klub tyzwiarski UKt SP 46,
Uczniowski Klub Sportowy ,,Nowa", Uczniowski Klub Sportowy SP 149 todz, Uczniowski Klub
Sportowy JfZapasnicza Dwudziestka".
W ramach realizacji zadania zostato zawartych 19 umow z todzkimi organizacjami sportowyrni, ktore
poprzez organizacje_ systernatycznych treningow oraz udziat w zawodach prornowaiy aktywny
i zdrowy styl zycia. Zaj^cia organizowane byty w okresie od 1 rnarca 2014 r. do 1 grudnia 2014 r.,
minimum 3 razy w tygodniu. W ramach- zadania okoto 1.300 uczestnikow . brato udziat
w profesjonalnych zaj^ciach sportowych. Wydatkowano kwote. 450 000,00 zt.

REALIZATOR:

Straz Miejska w todzi

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 15 000, 00 zt.

Straz Miejska w todzi organizowata i brata udziat w festynach, konkursach i imprezach edukacyjno
-rozrywkowych skierowanych do dzieci i mtodziezy zagrozonej wykluczeniem spotecznym.



Dla uczestnikow, j'ako nagrody zostaty zakupione koszulki sportowe, getry pitkarskie oraz gadzety
typu: breloki maskotki z nadrukiem, opaski odblaskowe i otowki drewniane z nadrukiem. Ponadto
zakupiono puchary na turnieje pifki halowej zorganizowane dla wychowankow z Mtodziezowego
Osrodka Socjoterapii, Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego i Ochotniczego Hufca Pracy.
Wydatkowano kwot$ 15 000 zt.

Cel IV. Monitorowanie problemow narkotykow/ych i narkomanii na terenie todzi

KOORDYNATOR:
Wydziaf Zdrowia i Spraw Spofecznych w Departamencie Komunikacji Spotecznej i Zdrowia Urzgdu
Miasta todzi

Zaplanowana wysokoscsrodkowfinansowych — bez kosztow

W 2008 roku Miasto -Lodz przysta_pito do ogolnopolskiego projektu Transition Facility 2006 ,,Wsparcie
regionalnych i lokalnych spotecznosci w przeciwdziataniu narkomanii na poziomie lokalnyrn", ktorego
koordynatorem jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziatania Narkomanii. Celem projektu jest state,
wieloaspektowe monitorowanie sytuacji narkotykowej na poziomie iokalnym. Corocznie na
podstawie danych uzyskanych od instytucji i podmiotow dziataja_cych w tym obszarze sporza_dzany
jest raport pn. ,,Monitorowanie problemu narkotykow i narkomanii na terenie gminy". Zawarte
w nirn dane obrazuja_ sytuacj^ na przestrzeni lat, co pozwala sledzic trendy zjawiska, jak rowniez
podejmowac stosowne dziatania.
Raport jest przekazywany koordynatorowi projektu oraz wszystkim wspotpracujqcym z Wydziatem
podmiotorn.

Pozostafe wydatki w 2014 roku zwiqzane z realizacjq MPPN.

W budzecie Wydziatu Zdrowia i Spraw Spofecznych w Departamencie Komunikacji Spotecznej
i Zdrowia Urze.du Miasta todzi znajdujq si$ srodki finansowe przeznaczone na dodatkowe dziatania
zwiqzane z realizacjq Programu, m.in.: badania naukowe, szkolenia, konferencje, akcjespoteczne.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 8 000,00 zt.

1. Zorganizowano konferencje. pn. ,,Substancje psychoaktywne - nowe trendy nowe zagrozenia",
podczas ktorej zostaty wygtoszone nast. • wyktady: ,,Leki odr^cznej sprzedazy, jako srodki
odurzajqce", ,,TabIetka gwattu", ,,Nowe zwia_zki psychoaktywne - dopalacze, zagrozenia
zdrowotne i spoteczne". W konferencji udziaf wzi^li przedstawiciele todzkich szkot, przedszkoli,
placowek oswiatowo-wychowawczych oraz ochrony zdrowia. Na wynagrodzenia dla osob
wyglaszajqcych wyktady wydatkowano kwot^ 1 200,00 zt.

2. Przeprowadzono kolejny cykl szkolen nt. tzw. ,,dopalaczy" pn. 7,Nowe pokolenie nowe substancje
psychoaktywne - desing drugs, leki popersy i inne a adekwatna reakcja w srodowisku Iokalnym".
Szkolenie byto przeznaczone dla osob mogqcych w swej pracy zawodowej zetkna_c S!Q z tzw.
,,dopalaczami". W szkoleniu wzi^to 55 funkcjonariuszy Strazy Miejskiej w todzi oraz 52
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w todzi. Tresc szkolen odpowiadata specyfice pracy
poszczegolnych grup zawodowych. Uczestnicy otrzymali takze materiaty poszkoleniowe
uzupefniajqce wiedz^ z prezentowanej problematyki. Koszt szkolen wyniost 3 600,00 zt.

3. Druk Wielkiej Reklamy na potrzeby kampanii spotecznej pn. ,,Nie pozwol dorosna_c przemocy".
Koszt druku 1 548, 57 zt.

taxznie wydatkowano kwot^ 6 348,57 zt.
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Wydziai Zdrowia i Spraw Spotecznych - srodki finansowe
znajdujqce sie. w budzecie Wydziatu przeznaczone na dodatkowe
dziatania zwia_zane z realizacjq Programu
MPPN - pozostafe wydatki zwiqzane z realizacjq Programu

Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych - realizator

Wydziai Zdrowia i Spraw Spofecznych - dotacja dlaZOZ na realizacjq
swiadczen zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania
problemow uzaleznien

MPPN -wspomaganie dziafalnosc! stowarzyszen i innych jednostek
organizacyjnych zajmujqcych si% profilaktykq i przeciwdziafaniem
uzaleznteniu od srodkow psychoaktywnych:
- organizacje pozarzqdowe - dotacje

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej

MPPN - realizacja zadan przez organizacje pozarzqdowe i inne
jednostki organizacyjne, zajmujqce sie_ profilaktykq
i przeciwdziafaniem uzaleznieniu od srodkow psychoaktywnych:
- organizowanie i prowadzenie osrodkow rehabilitacyjno-
readaptacyjnych (hostel!) dla osob uzaleznionych i szkodliwie
uzywajqcych substancje psychoaktywne, ktore ukonczyty program
terapeutyczny,

- realizacja programow reintegracji zawodowej dla bezrobotnych
osob

uzaleznionych lub szkodliwie uzywajqcych substancji
psychoaktywnych, ktore ukonczyty program terapeutyczny,
- realizacja programow reintegracji spofecznej dla osob uzaleznionych
lub szkodliwie uzywajqcych substancji psychoaktywnych, ktore

ukonczyty program terapeutyczny.

Wydziat Edukacji

MPPN - szkoty:

- prowadzenie zajqc dodatkowych zgodnie z zafozeniami profilaktyki
selektywnej

plan
na:31.12.2014r.

(wzt)

1 971 980,00

8 000,00

8 000,00

359 980,00

170000,00

189 980,00

110 000,00

110 000,00

80 000,00

16000,00

14 000,00

579 000,00

458 958,00

458 958,00

wykonanie
w 2014 r.

(wzt)

1 948 111,03

6 34S,57

6 348,57

345 800,00

170 000,00

175SOO,00

110 000,00

110 000,00

80000,00

16 000,00

14 000,00

575 965,46

455 970,46

455970,46 :

wykonania

98,79

79,36

79,36

96,06

100

52,54

100

100

100

100

100

99,47

99,35

99,35
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Wyszczegolnienie wydatkow
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MPPN - realizacja zadan przez organizacje pozarzqdowe i inne
jednostki organizacyjne, zajmujqce si? profilaktykq i
przeciwdzlaianiem uzaleznieniu od srodkow psychoaktywnych.
- prowadzenie zaje_c dodatkowych zgodnie z zafozeniami profilaktyki
selektywnej

- prowadzenie imprez promujqcych zdrowie i podnoszqcych
umiej^tnosci wychowawcze rodzicow i nauczycieli oraz promujqcych
metody nowoczesnego przeciwdziatania zachowaniom ryzykownym

Wydziat Sportu

MPPN - realizacja zadaii przez organizacje pozarzqdowe i inne
jednostki organizacyjne, zajmujqce sie_ profilaktykq
i przeciwdziafaniem uzaleznieniu od srodkow psychoaktywnych:
- lubiq sport - ogolnodost^pne zajqcia sportowe poprawiajqce
sprawnoscfizycznq najmtodszych iodzian
- Sport to zdrowie — udziaf we wspotzawodnictwie sportowym w
kategoriach mfodzikow ijuniorow

Straz Miejska

MPPN - realizacja programow profilaktycznych na terenie placowek
oswiatowych: zakup gadzetow, matenaiow promocyjnych, nagrod d!a
dzieci i mtodziezy biorqcych udziaf w konkursach i zawodach.

plan
na 31.12.2014 r.

(wzt)

120 042,00

90 042,00

30 000,00

900 000,00

900 000,00

450 000,00

450 000,00

15 000,00

15 000,00

wykonanie
w2014r.

(wzt)

119 995,00

89 995,00

30 000,00

894 997,00

894 997,00

444 997,00

450 000,00

15 000,00

15 000,00

%
wykonania

99,96

99,95

100

99,44

99,94

98,89.

100

100

100

Sporzejdzita:
Iwona Burzyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA tODZI

Wydziafij Zdrowia i Spraw Spotecznych

Akceptacja
Pana Krzysztofa Piatkowskiego Wiceprezydenta Miasta Lodzi

Pan! Luizy Staszczak- Ga_siorek Dyrektor Departamentu Komunikacji Spolecznej i Zdnnvia

D Y R E K T O R
VI!L! Komunifcr.nji Spoleczne]
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